Městys BEZNO
Obecně závazná vyhláška
č. 2/2012

o místním poplatku ze psů
Zastupitelstvo Městyse Bezno se na svém zasedání dne19. září 2012 usnesením č.5/2012 usneslo
vydat na základě § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a § 14 odst. 2) zákona Č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
Základní ustanovení
1) Městys Bezno stanoví touto obecně závaznou vyhláškou (dále jen „vyhláška“), na základě zákona
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, místní poplatek ze psů1
(dále jen „poplatek“) a podrobnosti jeho vybírání na území Městyse Bezno.
2) Řízení o poplatku vykonává úřad Městyse Bezno (dále jen „správce poplatku“). Řízení ve věcech
poplatku se provádí na základě zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád (dále jen „daňový řád“), neníli zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanoveno jinak.

Článek 2
Předmět poplatku a poplatník
1) Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.
2) Poplatek ze psů platí držitel psa (dále jen „poplatník“). Poplatníkem je fyzická nebo právnická
osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území městyse Bezno.

Článek 3
Ohlašovací povinnost
1) Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit vznik poplatkové povinnosti, písemně nebo ústně
do protokolu, do 15 dnů od vzniku poplatkové povinnosti. Za splnění ohlašovací povinnosti
písemnou formou se považuje řádné vyplnění formuláře, který je k dispozici u správce poplatku.
2) Povinnost oznámit držení psa má i osoba, která je od placení poplatku podle zákona o místních
poplatcích a této vyhlášky osvobozena. Důvod osvobození musí držitel psa správci poplatku
prokázat.
3) Stejným způsobem jako v odstavci 1 je poplatník rovněž povinen oznámit správci poplatku
každou skutečnost, která má vliv na výši jeho poplatkové povinnosti nebo na vznik a zánik
osvobození nebo změnu údajů uvedených v ohlášení, a to do 15 dnů ode dne, kdy tato
skutečnost nastala.
4) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno a
adresu trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, sídlo a IČ, jde-li o právnickou osobu,
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§ 2 zákona Č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

a další údaje podle zvláštního zákona2. Současně sdělí též případný nárok na osvobození od
poplatku, který je povinen správci poplatku prokázat. Fyzická nebo právnická osoba, která je
podnikatelským subjektem, uvede rovněž čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou
soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

Článek 4
Identifikace psů
Správce poplatku vydá držiteli psa evidenční známku pro psa bez ohledu na to, zda pes poplatku
podléhá či je od poplatku osvobozen. Tato známka je nepřenosná na jiného psa, i kdyby šlo o psa
téhož držitele. V případě ztráty nebo odcizení vydá novou známku správce poplatku.

Článek 5
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy nabyl
psa staršího tří měsíců. Za vznik poplatkové povinnosti se považuje i přihlášení se k trvalému pobytu
na území městyse Bezno. Poplatek se platí za každý i započatý kalendářní měsíc, není-li dále uvedeno
jinak. Zanikne-li poplatková povinnost (např. úhyn psa, jeho ztráta, darování, prodej), poplatek se
platí i za započatý kalendářní měsíc, v němž došlo k zániku poplatkové povinnosti.

Článek 6
Splatnost poplatku
1) Poplatek se platí bez výzvy a bez vydání platebního výměru úřadu městyse Bezno.
2) Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního
měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.
3) Poplatek je splatný nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku. Přesáhne-li výše
poplatkové povinnosti částku 1.000,- Kč, může být poplatek splatný ve dvou stejných splátkách
vždy nejpozději do 31. 3. a 30. 9. příslušného kalendářního roku.
4) Vznikne-li poplatková povinnost po 1. 3. příslušného kalendářního roku a výše poplatkové
povinnosti se rovná nebo je nižší než 1.000,- Kč, poplatek je splatný nejpozději do 30 dnů ode dne
vzniku poplatkové povinnosti. Přesáhne-li výše poplatkové povinnosti částku 1.000,- Kč, může být
poplatek splatný ve dvou stejných splátkách, kdy první splátka je splatná do 30 dnů ode dne
vzniku poplatkové povinnosti a druhá splátka je splatná nejpozději do 30. 9. příslušného
kalendářního roku za předpokladu, že toto datum splatnosti je vzhledem k datu vzniku
poplatkové povinnosti možno dodržet. V ostatních případech je poplatek splatný nejpozději do
30 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti.
5) Poplatek lze zaplatit, v úředních hodinách správce poplatku, v hotovosti u správce poplatku,
složenkou nebo bezhotovostním převodem na účet správce poplatku – Městyse Bezno, vedený u
Oberbank AG, číslo účtu 2200003010/8040.
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§ 33 zákona Č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

Článek 7
Sazba poplatku
Sazba poplatku ze psů činí ročně:
a) za prvního psa ....................................................................................................................50,- Kč
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele ............................................................200,- Kč

Článek 8
Osvobození od poplatku
1) Od poplatku je osvobozen poplatník, který je poživatelem invalidního, starobního, vdovského
nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího
důchodu.
2) Od poplatku je dále osvobozen poplatník, kterým je:
a) osoba nevidomá, bezmocná3 a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III.
stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu4,
b) osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu osob uvedených v odstavci 2 písm. a),
c) osoba provozující útulek pro ztracené nebo opuštěné psy,
d) osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis5.

Článek 9
Navýšení poplatku
1) Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek
platebním výměrem.
2) Včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část může správce poplatku zvýšit až na
trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

Článek 10
Přechodná ustanovení
Na právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky se vztahují
ustanovení dosavadní obecně závazné vyhlášky.

Článek 11
Zrušovací ustanovení
Touto vyhláškou se zrušuje oddíl II., Poplatek ze psů, obecně závazné vyhlášky obce Bezno č. 2/2003
o místních poplatcích, ze dne 19. 12. 2003.
3

§ 2 vyhlášky č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších
předpisů
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§ 2 vyhlášky č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších
předpisů
5
například zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů

Článek 12
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti 1. ledna 2013.

Ing. Ludmila Novotná

Milan Kubát

starostka

místostarosta

Vyvěšeno:
Sejmuto:

